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M
arise Kaper (28) voerde haar onderzoek uit 

op verzoek van de Commissie Ménière van de 

NVVS in opdracht van de Wetenschapswinkel 

Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG. We spre-

ken haar op een moment dat de onderzoeksresultaten nog 

maar net bekend zijn. Bovendien is zij net cum laude afge-

studeerd voor haar Master (Sociale) Psychologie... 

Praten over je gevoelens
Voor het onderzoek vroeg Marise in totaal 142 patiënten 

en hun partners naar hun relatietevredenheid. Eén van de 

conclusies die Marise trekt op basis van de onderzoeksresul-

taten: het is voor de tevredenheid van vrouwelijke partners 

en patiënten bovenmatig belangrijk om over gevoelens te 

(kunnen) praten. Marise: ‘Mannelijke patiënten waarderen 

een goed gesprek in principe ook, maar dan vooral wanneer 

zij kampen met sterke gevoelens van depressie en angst.’ 

Marise raadt alle Ménière-stellen dan ook aan om open te 

communiceren. ‘Dan kunnen jullie beiden de gevoelens ver-

werken en samen naar een oplossing zoeken.’ 

Acceptatie 
Een opvallende conclusie is dat de vrouwelijke partners 

nauwelijks bezig lijken te zijn met acceptatie van de ziekte 

van Ménière, ze willen vooral open communicatie. Marise: 

‘Mannelijke partners zijn vooral bezig met het accepteren 

van Ménière-gerelateerde problemen en het zoeken naar 

een oplossing zoeken. Mannen zijn nou eenmaal prakti-

scher ingesteld. Ze vragen zich af: hoe kan ik het beste met 

de ziekte van mijn partner omgaan? En welke beperkingen 

brengt het met zich mee? Overigens denken de patiënten, 

zowel mannelijk als vrouwelijk, wel meer na over het accep-

teren en oplossingen zoeken voor hun beperkingen.’

Leren accepteren
Volgens Marise leidt het accepteren van de ziekte tot een 

betere relatie. Reden: angst en depressie hebben een minder 

grote (negatieve) invloed op de relatie. ´Wie de beperkingen 

die de ziekte met zich meebrengt accepteert, kan zich beter 

richten op de positieve dingen die (nog) wél mogelijk zijn. 

Voor patiënten leidt acceptatie van de ziekte ook nog tot ver-

mindering van sociale en fysieke beperkingen. En dat helpt 

allemaal mee aan een betere relatie’.
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ménière-stellen over hun relatie: 

De ziekte accepteren, begrip 
tonen en goed communiceren, 
daar draait het om!

Ménière-patiënten en hun partners zijn over het algemeen tevreden over hun relatie.  

Dat blijkt uit het onderzoek dat Marise Kaper uit Assen onlangs uitvoerde onder Ménière-

stellen. Het geheim? Open over gevoelens praten, begrip tonen, de ziekte accepteren en 

oplossingsgericht te werk gaan.

Marise’s relatietips voor Ménière-stellen

Meer informatie
Download op www.nvvs.nl/meniere het Engelstalige 

onderzoek en de Nederlandse samenvatting geschreven 

door Marise.

Wie de ziekte accepteert, zet de eerste stap naar een betere relatie
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DO’S
• Wees eerlijk, gedeelde smart is halve smart. Gevoelens 

delen lucht op en is veel beter dan de zorgen voor elkaar 

verborgen houden; 

• Koester de gedachte dat u er in een relatie niet alleen 

voor staat,  

u hoeft zich dus niet alleen te voelen met uw problemen; 

• Vraag wat de ander nodig heeft aan hulp of informatie; 

• Probeer bij irritaties of misverstanden constructief te 

reageren en vraag om verduidelijking; 

• Geef elkaar de ruimte om een eigen leven te kunnen 

leiden en bekijk welke leuke activiteiten je (nog) samen 

kunt doen.

DON’TS 
• Neem uw partner met Ménière 

niet al het werk uit handen, dan 

komt de gelijkwaardigheid van de 

relatie in het gedrang;

• Houd uw zorgen niet alleen voor 

uzelf, bijvoorbeeld om de ander te 

beschermen. Dit wordt ook wel ‘beschermend bufferen’ 

genoemd. Wie altijd maar doet alsof er niets aan de 

hand is, kan de ander het gevoel geven hem of haar te 

ontwijken en niet te willen betrekken in de problemen. 

Dat kan de relatie negatief beïnvloeden.


